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 004  Podvrtnutí èelistního kloubu nebo vymknutí dolní èelisti  do 3 týdnù
 005   Zlomenina spodiny lební bez komplikací                            do 15 týdnù
 006   Zlomenina spodiny lební s komplikacemi                           do 26 týdnù
 007  Zlomenina klenby lební bez vpáèení úlomkù           do 9 týdnù
 008   Zlomenina klenby lební s vpáèením úlomkù            do 14 týdnù
 009   Zlomenina kosti èelní, temenní, týlní nebo spánkové
         bez vpáèení úlomkù                                              do 9 týdnù
 010   Zlomenina kosti èelní, temenní, týlní nebo spánkové
         s vpáèením úlomkù                                              do 14 týdnù
 011   Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomkù nebo 

 012   Zlomenina kostí nosních s posunutím nebo
         vpáèením úlomkù                                               do 4 týdnù
 013   neobsazeno
 014   Zlomenina okraje oènice                                    do 9 týdnù
 015   Zlomenina kosti lícní                                                do 9 týdnù

         dutin nosních                                                         do 6 týdnù
 017   Zlomenina kosti jaømové                                       do 6 týdnù
  018   Zlomenina komplexu kosti jaømové horní èelisti       do 12 týdnù

 020   Zlomenina dolní èelisti bez posunu úlomkù                do 8 týdnù 
 021   Zlomenina dolní èelisti s posunem úlomkù                    do 12 týdnù
 022   Zlomenina horní èelisti bez posunu úlomkù            do 11 týdnù
 023   Zlomenina horní èelisti s posunem úlomkù                do 15 týdnù

 

 025   Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce jeden zub      do 3 týdnù
 026 Poúrazové ztráta nebo nutná extrakce dva zuby                  do 4 týdnù 
 027 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce tøi zuby                  do 5 týdnù
 028 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce ètyøi zuby                 do 6 týdnù
 029 Poúrazová ztráta nebo nutná extrakce pìt a více zubù        do 7 týdnù
  Hodnocení se týká pouze zubù I. � V. a podmínkou pro 

 030   Úrazové uvolnìní  vazového aparátu 

  zubu za jeden zub do 3 týdnù
  031  Úrazové uvolnìní  vazového aparátu 

  umìlých zubù                                                              neplní se
   
 OKO

 033  Cizí tìlísko v oku                                                      do 3 týdnù
 034   Rána víèka � sutura                                                  do 4 týdnù
 035  Pøeru�ení slzných kanálkù � rána                              do 5 týdnù

 041 Rána spojivky                                                            do 4 týdnù
 042  Poranìní spojivky perforující s krvácením                        do 4 týdnù
 043  Povrchní poranìní rohovky, rohovkový vøed                     do 6 týdnù
 044  Hluboká rána rohovky bez komplikací                         do 4 týdnù
 045  Hluboká rána rohovky, rohovkový vøed a nitrooèní zánìt  do 8 týdnù
 046  Rána rohovky nebo bìlimy s prodìravìním                 do 12 týdnù
 047  Rána pronikající do oènice                                          do 12 týdnù

 052  Subluxace èoèky                                                       do 5 týdnù
 053  Subluxace èoèky s komplikacemi                                do 8 týdnù
 054  Vykloubení èoèky                                                      do 8 týdnù
 055 Vykloubení èoèky s komplikacemi                                   do 12 týdnù

 057 Poranìní okohybného aparátu s diplopií                      do 10 týdnù

 

 

 061   Poranìní zvukovodu s krvavým poranìním boltce          do 6 týdnù
 062   Perforace bubínku bez zlomeniny a infekce                     do 2 týdnù
 063   Perforace bubínku s druhotnou infekcí                      do 7 týdnù
 064   Ohlu�ení po výbuchu                                                 do 10 týdnù

 

 070   Poúrazové krvácení do mozku nebo rozdrcení mozkové 
         tkánì                                                                  do 52 týdnù
  071   Poúrazové krvácení nitrolební a do kanálu mí�ního           do 52 týdnù

 073   Otøes míchy                                                                 do 12 týdnù  
 074   Rozdrcení míchy nebo krvácení do míchy                       do 52 týdnù
 075   Pøeru�ení motorického nervu                                            do 38 týdnù
 076   Poranìní motorického nervu a pøeru�ení vodivých vláken   do 20 týdnù

 

 078   Perforující poranìní jícnu, hrtanu nebo prùdu�nice      do 24 týdnù
 079   Zlomenina chrupavky hrtanu nebo jazylky                      do 12 týdnù
 080   Poleptání v oblasti krku a dutiny ústní                           do 10 týdnù

 

 081   Zlomenina kosti hrudní bez posunu úlomkù           do 5 týdnù
 082   Zlomenina kosti hrudní s posunem úlomkù                   do 8 týdnù
 083   Vylomení zlomenina kosti hrudní                                   do 12 týdnù

 092   Úrazové po�kození srdce                                              do 52 týdnù

 094 Spontánní pneumotorax                                      neplní se
 095   Poúrazový pneumotorax zavøený                                 do 8 týdnù

 097   Poúrazový pneumotorax otevøený                            do 32 týdnù
 098   Poúrazový emyfysem                                                do 12 týdnù
 099  Poúrazové krvácení do hrudníku                                   do 15 týdnù

 

 101  Podvrtnutí páteøe                                               do 5 týdnù

 106   Zlomenina oblouku obratle                       do 12 týdnù
 107   Zlomenina zubu èepovce                      do 25 týdnù
 108   Kompresivní zlomeniny tìl obratlù                    do 26 týdnù
 109   Roztøí�tìné zlomeniny tìl obratlù                           do 52 týdnù

 114   Zlomenina kosti stydké nebo sedací jednostranná      do 11 týdnù
 115   Zlomenina kosti stydké jednostranná s rozestupem spony do 25 týdnù
 116   Zlomenina kostí stydkých oboustranná                        do 25 týdnù

 119   Zlomenina lopaty kosti kyèelní                  do 17 týdnù
 120 Zlomenina okraje acetabula                               do 9 týdnù
 121  Zlomenina kostrèe                                        do 8 týdnù
 122  Zlomenina pánve jednostranná                                  do 20 týdnù
 123 Zlomenina pánve oboustranná                do 26 týdnù
 124  Zlomenina pánve s poranìním cév                            do 35 týdnù 
 125 Zlomenina acetabula s luxací  kloubu kyèelního           do 30 týdnù
 126 Poúrazový rozestup spony stydké                            do 17 týdnù
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 129 Rána pronikající do dutiny bøi�ní                                   do 6 týdnù

 135  Perforace tenkého støeva bez resekce                           do 9 týdnù
 136  Perforace  tenkého støeva s resekcí                                 do 12 týdnù

 

 

 148   Podvrtnutí skloubení nebo kloubu HK            do 4 týdnù
 149   Vymknutí  klíèek x lopatka, klíèek x kost hrudní  
  konzervativní léèba     do 4 týdnù
 150  Vymknutí klíèek x lopatka, klíèek x kost hrudní  
  operativní léèba           do 9 týdnù

  konzervativní léèba   do 7 týdnù

 153   Vymknutí zápìstí konzervativní léèba                            do 10 týdnù
 154   Vymknutí zápìstí operativní léèba                                     do 16 týdnù
 155   Vymknutí záprstních kostí                                do 7 týdnù
 156   Vymknutí kloubu prstù                                        do 7 týdnù
 157   Neúplné pøeru�ení �lach natahovaèù nebo ohybaèù 
  - prst nebo ruka   do 8 týdnù
 158   Úplné pøeru�ení �lach ohýbaèù nebo natahovaèù  

 160   Úplné pøeru�ení �lach ohýbaèù nebo natahovaèù 
  ruky v oblasti zápìstí                                              do 12 týdnù

 166  Zlomenina tìla nebo krèku lopatky               do 8 týdnù

 169  Zlomenina klíèku konzervativní léèení                     do 5 týdnù
 170  Zlomenina klíèku léèená - operace                            do 9 týdnù

  � konzervativnì   do 8  týdnù

  � operace            do 12 týdnù

  otevøená � operace        do 16 týdnù

  operace                do 16 týdnù

  bez posunu           do 10 týdnù

  s posunem             do 12 týdnù

  otevøená nebo operovaná                                           do 16 týdnù

  do vý�e �tìrbiny           do 10 týdnù

  do kloubu         do 16 týdnù

 

 192  Zlomenina okovce kosti loketní konzervativní léèení        do 6 týdnù
 193   Zlomenina okovce kosti loketní � operace                  do 10 týdnù

  � konzervativnì             do 8 týdnù

 196   Zlomenina tìla kosti loketní neúplná                       do 8 týdnù
 197   Zlomenina tìla kosti loketní úplná � konzervativnì          do 10 týdnù
 198   Zlomenina tìla kosti loketní úplná � operace                do 16 týdnù

 200   Zlomenina hlavièky nebo krèku kosti vøetenní 
  � konzervativnì           do 8 týdnù
 201   Zlomenina hlavièky nebo krèku kosti vøetenní � operace  do 10 týdnù
 202   Zlomenina tìla kosti vøetenní neúplná                         do 8 týdnù
 203   Zlomenina tìla kosti vøetenní úplná � konzervativnì     do 10 týdnù
 204  Zlomenina tìla kosti vøetenní úplná � operace          do 16 týdnù

  bez posunu               do 8 týdnù

  s posunem                do 11 týdnù
 207   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní neúplná        do 7 týdnù
 208   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní úplná 
  bez posunu                 do 10 týdnù
 209   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní úplná 
  s posunem                 do 12 týdnù
 210   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní � operace       do 15 týdnù
 211   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní � epifyseolysa     do 6 týdnù
 212   Zlomenina dolního konce kosti vøetenní � epifyseolysa 
  operovaná    do 14  týdnù
 213   Zlomenina obou kostí pøedloktí neúplná                     do 10 týdnù
 214   Zlomenina obou kostí pøedloktí úplná - konzervativnì      do 12 týdnù
 215  Zlomenina obou kostí pøedloktí  - operace                    do 19 týdnù

 217   Zlomenina kosti èlunkové neúplná                               do 10 týdnù
 218   Zlomenina kosti èlunkové úplná � konzervativnì        do 14 týdnù
 219   Zlomenina kosti èlunkové � operace                            do 20 týdnù

 222   Zlomenina nìkolika kostí zápìstních                        do 15 týdnù
 223   Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná                     do 5 týdnù
 224   Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunu        do 6 týdnù
 225   Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunem          do 8 týdnù
 226   Zlomenina jedné kosti záprstní � operace                    do 10 týdnù
 227   Zlomenina nìkolika kostí záprstních bez posunu          do 7 týdnù
 228   Zlomenina nìkolika kostí záprstních s posunem          do 10 týdnù
 229   Zlomenina nìkolika kostí záprstních � operace              do 12 týdnù
  230 Luxaèní zlomenina base první kosti záprstní 
  � konzervativnì            do 10 týdnù
 231 Luxaèní zlomenina base první kosti záprstní

 232   Zlomenina jednoho èlánku prstu neúplná                    do 3 týdnù
 233   Zlomenina jednoho èlánku prstu úplná bez posunu       do 5 týdnù
 234   Zlomenina jednoho èlánku prstu úplná s posunem         do 7 týdnù
 235   Zlomenina jednoho èlánku prstu � operace                do 9 týdnù
 236   Zlomenina nìkolika èlánkù prstu neúplná                do 4 týdnù
 237   Zlomenina nìkolika èlánkù prstu úplná bez posunu   do 8 týdnù
 238   Zlomenina nìkolika èlánkù prstu úplná s posunem       do 10 týdnù
 239  Zlomenina nìkolika èlánkù prstu � operace                  do 14 týdnù
  240 neobsazeno

 242 Amputace pøedloktí                                   do 26 týdnù
 243   Amputace ruky                                             do 22 týdnù
 244   Amputace v�ech prstù ruky                                   do 18 týdnù
 245   Amputace palce nebo jeho èásti s kostí 
  � v proximálním èlánku        do 16 týdnù
 246   Amputace palce nebo jeho èásti s kostí 
  - v distálním èlánku              do 11 týdnù
 247  Amputace prstu nebo jeho èásti s kostí 
  � ve støedním èlánku            do 11 týdnù                                                                           
 248   Amputace prstu nebo jeho èásti s kostí 
  � v distálním èlánku             do 5 týdnù

 DOLNÍ KONÈETINA

  nebo hlezenného             do 3 týdnù

 251   Podvrtnutí kyèelního kloubu                                     do 5 týdnù
 252   Podvrtnutí kolenního kloubu                                       do 6 týdnù
 253   Podvrtnutí kolenního kloubu a provedená ASK             do 7 týdnù                                                                          
 254   Podvrtnutí hlezenného nebo Chopartova 
  èi Lisfrancova kloubu      do 5 týdnù
 255   Podvrtnutí kloubu palce nohy                                    do 4 týdnù
 256   Podvrtnutí kloubu jiného prstu nohy                      do 3 týdnù
 257   Vymknutí stehenní kosti v kyèli konzervativní 
  s hospitalizací i operaènì léèené                                        do 20 týdnù
 258   Vymknutí èé�ky úrazové -konzervativnì                do 7 týdnù 
 259   Vymknutí èé�ky úrazové � operace                         do 9 týdnù
 260   Vymknutí hlezenné kosti � konzervativnì i operaènì léèené     do 20 týdnù
 261   Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 
  loïkovité nebo klínových � konzervativnì                      do 9 týdnù
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 262   Vymknutí pod hlezennou kostí, kosti krychlové, 
  loïkovité nebo klínových � operace                  do 12 týdnù
 263   Vymknutí kostí zánártních � konzervativnì          do 7 týdnù
 264   Vymknutí kostí zánártních � operace                           do 9 týdnù
 265   Vymknutí základních kloubù  palce nebo nìkolika prstù  do 6 týdnù
 266   Vymknutí základních kloubù jednoho prstu mimo palec  do 4 týdnù
 267   Vymknutí mezièlánkových kloubù  palce nebo 
  nìkolika prstù         do 4 týdnù
 268   Vymknutí mezièlánkových kloubù  jednoho prstu  
  mimo palec         do 3 týdnù

 283   Zlomenina krèku kosti stehenní � konzervativnì          do 16 týdnù
 284   Zlomenina krèku kosti stehenní � operace                do 30 týdnù
 285   Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní 
  � konzervativnì     do 16 týdnù
 286   Poúrazová epifyseolysa hlavice kosti stehenní � operace    do 17 týdnù
 287   Zlomenina velkého chocholíku                                        do 12 týdnù
 288   Zlomenina malého chocholíku                            do 10 týdnù
 289   Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní neúplná        do 12 týdnù
 290   Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní úplná 
  � konzervativnì   do 20 týdnù
 291   Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní �operace     do 26 týdnù
 292   Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní neúplná     do 20 týdnù
 293   Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní úplná 
  � konzervativnì  do 30 týdnù
 294   Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní � operace    do 32 týdnù
 295   Zlomenina tìla kosti stehenní neúplná                    do 20 týdnù
 296   Zlomenina tìla kosti stehenní úplná � konzervativnì     do 30 týdnù
 297   Zlomenina tìla kosti stehenní úplná � operace           do 32 týdnù 
 298   Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná        do 20 týdnù
 299   Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná  ¨

 300   Odlomení kondylu kosti stehenní -  konzervativnì        do 12 týdnù
 301   Odlomení kondylu kosti stehenní � operace              do 15 týdnù
 302   Zlomenina kloubní chrupavky kondylu kosti stehenní       do 12 týdnù
 303   Poúrazová epifyseolýsa dolního konce kosti stehenní     do 25 týdnù
 304   Zlomenina nitrokloubní kosti stehenní � konzervativnì   do 25 týdnù
 305   Zlomenina nitrokloubní  kosti stehenní � operace    do 32 týdnù
 306   Zlomenina èé�ky � konzervativnì                              do 10 týdnù
 307   Zlomenina èé�ky � operace                                       do 15 týdnù
 308   neobsazeno                                                                                    
 309   neobsazeno  
 310   neobsazeno 
 311  Zlomenina kondylu kosti holenní neúplná                  do 12 týdnù
 312   Zlomenina kondylu kosti holenní úplná                      do 20 týdnù
 313   Zlomenina kondylu kosti holenní - operace              do 22 týdnù
 314   Zlomenina obou kondylù kosti holenní                      do 20 týdnù
 315 Zlomenina obou kondylù kosti holenní � operace        do 22 týdnù
 316   Odlomeni drsnatiny kosti holenní � konzervativnì         do 10 týdnù
 317   Odlomení drsnatiny kosti holenní � operace                do 12 týdnù
 318   Zlomenina kosti lýtkové neúplná                           do 4 týdnù
 319   Zlomenina kosti lýtkové úplná                                   do 8 týdnù
 320   Zlomenina diafýzy jedné nebo obou kostí bérce neúplná   do 15 týdnù
 321   Zlomenina diafýzy jedné nebo obou kostí bérce úplná 
        � konzervativnì                                                 do 20 týdnù
 322   Zlomenina diafýzy jedné nebo obou kostí bérce 
  � operace          do 30 týdnù

 

 323  Zlomenina zevního kotníku neúplná                          do 6 týdnù
 324   Zlomenina zevního kotníku úplná � konzervativnì         do 8 týdnù
 325   Zlomenina zevního kotníku  - operace                      do 12 týdnù

 328   Zlomenina vnitøního kotníku neúplná                          do 8 týdnù
 329   Zlomenina vnitøního kotníku úplná � konzervativnì      do 10 týdnù
 330   Zlomenina vnitøního kotníku úplná � operace              do 14 týdnù
 331   Zlomenina kotníku se subluxací  kosti hlezenné 
  � konzervativnì   do 10 týdnù
 332   Zlomenina kotníku se subluxací kosti hlezenné 
  � operace            do 16 týdnù
 333   Trimalleolární zlomenina hlezna � konzervativnì         do 16 týdnù
 334   Trimalleolární zlomenina hlezna � operace                  do 22 týdnù
 335   Odlomení hrany kosti holenní neúplné                       do 8 týdnù
 336   Odlomeni hrany kosti holenní úplné � konzervativnì     do 12 týdnù
 337   Odlomení hrany kosti holenní � operace                         do 14 týdnù
 338   Supramalleolární zlomenina bérce � konzervativnì      do 20 týdnù
 339   Supramalleolární zlomenina bérce � operace            do 30 týdnù

 341   Zlomenina tìla kosti patní � konzervativnì                   do 16 týdnù
 342   Zlomenina tìla kosti patní � operace                       do 24 týdnù

 344   Zlomenina  kosti hlezenné � konzervativnì            do 16 týdnù
 345   Zlomenina kosti hlezenné � operace                          do 24 týdnù
 346   Zlomenina kosti  krychlové, klínové nebo èlunkové 
  bez posunu    do 10 týdnù
 347   Zlomenina kosti krychlové, klínové nebo èlunkové 
  s posunem nebo luxaèní                                           do 14 týdnù
 348   Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku bez posunu   do 7 týdnù
 349   Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku s posunem     do 10 týdnù
 350   Zlomenina kosti zánártní palce nebo malíku � operace    do 12 týdnù
 351   Zlomenina kosti zánártní jiného prstu bez posunu         do 5 týdnù
 352   Zlomenina kosti zánártní jiného prstu s posunem         do 10 týdnù
 353   Zlomenina kosti zánártní jiného prstu � operace             do 11 týdnù
 354   Zlomenina èlánku palce neúplná                                do 4 týdnù
 355   Zlomenina èlánku palce úplná � konzervativnì         do 8 týdnù
 356   Zlomenina èlánku palce � operace                       do 10 týdnù

 358   Zlomenina jednoho èlánku jiného prsti � konzervativnì     do 4 týdnù
 359   Zlomenina jednoho èlánku jiného prstu � operace      do 6 týdnù
 360   Zlomenina èlánku více prstù  nebo více èlánkù jednoho  
  prstu - konzervativnì                                      do 6 týdnù
 361   Zlomenina èlánkù více prstù nebo více èlánkù jednoho 
  prstu - operace                                         do 10 týdnù
 362   Amputace v kyèelním kloubu nebo snesení stehna      do 32 týdnù
 363   Amputace bérce                                                     do 30 týdnù
 364   Amputace nohy                                                 do 26 týdnù

 
  

 367  Rána bez chirurgického o�etøení                             neplní se
 368  Rána chirurgicky o�etøená do 3 cm                              do 2 týdnù 

 373   Popálení, poleptání prvního stupnì                            do 2 týdnù
 374   Popálení, poleptání II. st  do 1% povrchu tìla           do 5 týdnù
 375   Popálení, poleptání II. st. do 5% povrchu tìla          do 8 týdnù
  376 Popálení, poleptání II. st. do 20%                           do 12 týdnù
 377  Popálení, poleptání III. nebo hlubokého II. st. 
  � chirurgické léèení 
  � do 5 cm2                                do 12 týdnù
  � 5 � 10 cm2                                                         do 24 týdnù
  � 10 cm2 � 5% povrchu tìla                                         do 30 týdnù
 378 Popálení, poleptání III.st nad 5% povrchu tìla 
  dle doby léèení     do 1 roku
 379   Traumatický �ok - hospitalizace                          do 5 týdnù
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